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Erudição e Piedade 

Por Wagner Amaral1 

 

 

 

Introdução: 

 

Um dos resultados de tantas novidades e transformações quanto ao conhecimento é a impropriedade na 

identificação e uso de nomes, criando rótulos pouco acertados para referir-se a tendências ou a pensamentos 

específicos. Em meio à tamanha pluralidade e diversidade de suas manifestações, a inclinação para o 

reducionismo
2
 parece agradável para alguns; e necessária para outros, a fim de manifestar opinião daquilo 

que pouco se conhece. 

  

Um suficiente exemplo disso é observado quanto ao termo fundamentalista. Parece que muitos dividem o 

cenário entre conservadores obscurantistas fossilizados e intelectuais arejados e modernos. E, diante desta 

dicotomia, fazem suas identificações, reduzindo todos aos padrões pré-estabelecidos; que ignoram as 

potencialidades. Por exemplo, nada é mais fundamentalista (conforme suas classificações) que um 

intelectual sintonizado com os novos tempos - A salvação se restringe aos seus conceitos e estruturas; a 

inteligência é inexistente em outro campo; é o detentor do saber e da erudição teológica, embora mais douto 

em sociologismo e filosofismo que em teologia. Enfim, um movimento de preservação de seus conceitos 

fundamentais, e de oposição aos pensamentos e tendências contrárias. 

 

Esta confusão se aplica, também, a questão entre erudição e piedade. Há uma tendência reducionista para 

definir e identificar ambas as partes; incluindo o diagnóstico que impossibilita sua harmonia. Para muitos a 

erudição reina no liberalismo teológico, enquanto a piedade descansa na ortodoxia. Assim, se você almeja 

um pouco de erudição precisará buscar em seminários e livros liberais (ou neo-ortodoxos). Mas, se você 

deseja um viver piedoso precisará aprender em meio aos seminários e livros conservadores (ou 

fundamentalistas). Diante desta perspectiva, a teologia é reduzida a inimiga da fé; enquanto a sociologia e 

filosofia, dentre outras, é identificada como erudição.  

 

O objetivo deste workshop é o de mostrar que o verdadeiro saber teológico produz piedade. E o que afasta da 

piedade não é o saber, mas o pecado de desprezar a autoridade da Escritura. A erudição e a piedade devem 

ser almejadas para o ministério, considerando: (1) Sua correta identificação. (2) Sua compreendida 

contribuição. (3) E, o esforço para sua harmonização. Desta forma evitar-se-á a tendência de reduzi-las a 

conceitos inadequados, impedindo seu desenvolvimento na vida e no ministério cristão. Além de se evitar 

afirmações e classificações falaciosas. 

 

Limitações: 

 

Sendo um trabalho preparado para um workshop, evidentemente não se intenciona profundidade. Ao 

contrário, objetiva-se iniciar um processo de conhecimento para reflexão acerca do tema. Assim, este 

trabalho abrirá o assunto em nosso meio, visando possibilidades para seu desenvolvimento, como uma 

sequência de workshops; ou um seminário; ou uma série de palestras; ou mesmo a publicação de livros sobre 

o tema. Intencionamos um razoável exercício intelectual, na expectativa de edificação. 
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1. Definições. 

 

1.1. Erudição. 

 

Em uma definição sintetizada erudição é o saber aprofundado em um ramo do conhecimento; instrução, 

cultura vasta e variada. Consiste em ter muito conhecimento, embora, muitas vezes, se revele 

simplesmente em saber o que certo autor disse; sendo, assim, diferenciado de inteligência; assumida 

como algo mais aplicativo, próximo de sabedoria; contemplada por meio da resolução de problemas, 

mediante o conhecimento possuído (sendo pouco ou muito). Assim, são possíveis as combinações: não 

erudito, e inteligente; e erudito, e pouco inteligente. 

 

O termo vem do latim, eruditione, identificando o eruditu como instruído, educado, o que sabe; particípio 

passado de erudire, educar, ensinar, polir; formado por ex-, fora, mais rudis, sem polidez, groseiro, 

ignorante (Michaelis, 2011). 

 

Para este trabalho assumiremos erudição como o conhecer bíblico aprofundado, e amplo, no campo da 

teologia, e de suas ramificações, como teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica, línguas, e 

outros. 

 

1.2. Piedade. 

 

Uma reação favorável à revelação de Deus. No Primeiro Testamento
3
 (1T) o termo hasîd (חסיד) indica o 

que é santo, piedoso, por seu temor a Deus. Esta piedade se caracterizava pela atitude de reverência e 

obediência ao Senhor. Já no Segundo Testamento
4
 (2T) o termo eusebeia (εὐσέβεια) identifica o cristão 

quanto ao seu viver, baseado no temor ao Senhor, por intermédio de Cristo. Sua extensão e aplicação são 

maiores do que no 1T; mas, podemos sintetizar com o entendimento de que possui um modo correto 

(agradável ao Senhor) de agir, em função do modo correto de crer (no Senhor). Ser piedoso implica em 

ser santo. 

 

Do latim pietate, ter amor e respeito às coisas religiosas; devoção, religiosidade (Houaiss, 2011). 

 

Para este trabalho assumiremos piedade como o viver daquele que trilha o caminho da santidade. Este 

viver cristão tem como característica a oração, a meditação, a disciplina no estudo da Palavra, a prática da 

comunhão e das boas obras. Espiritualidade, e não, simplesmente, religiosidade. 

 

2. Visão inadequada. 

 

Nesta seção almejamos compreender um pouco a visão daqueles que enxergam uma dicotomia entre a 

erudição e a piedade. A visão mais comum; e as razões pelas quais é disseminada entre os cristãos; 

especialmente, entre os que vivem o ministério eclesiástico. 

 

2.1. Impossibilidade de convivência por admissão de incompatibilidade. 

 

Desde cedo, em muitos segmentos, rompeu-se um entendimento de incompatibilidade entre os 

representantes da erudição para com os representantes da piedade. Normalmente, através de uma reação 

de pessoas preocupadas com a espiritualidade, que percebia uma supervalorização do formalismo 

acadêmico, engessando, ou impedindo o desenvolvimento da vida espiritual.  
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Como exemplo, podemos citar o hassidismo. Este é um movimento judaico surgido na Polônia no século 

XVIII, iniciado por Baal Shem Tov. Deriva do termo hassidim, que significa os piedosos. O movimento 

surgiu como reação às perseguições e ao formalismo acadêmico do judaísmo rabínico. Ensinava que a 

pureza de coração é mais agradável a Deus do que a aprendizagem. Assim, incentivavam a expressão 

religiosa por meio da música e da dança (Palmer, 2000, 18). 

 

Por sua vez, em menor proporção, intelectuais insurgiram-se contra movimentos espirituais, por enxergar 

uma tendência à ignorância quanto ao conhecimento e práticas religiosas. Normalmente, entendem que 

tais movimentos impedem o verdadeiro desenvolvimento (inclusive religioso) por manter-se em moldes 

interpretativos envelhecidos. 

 

Como exemplo, podemos citar o próprio liberalismo teológico. O liberalismo foi uma tentativa de 

reconstruir o cristianismo ortodoxo para uma era nova, segundo os pensamentos contemporâneos, 

adaptando-o as correntes filosóficas existentes. Uma tentativa de fazer a mensagem do cristianismo 

accessível ao homem. 

 

Os liberais se tinham a si mesmos como salvadores da essência do cristianismo.  

No entender dos liberais, eram os fundamentalistas que estavam levando o 

cristianismo a perder sua influência, pela insistência que faziam em mantê-lo em 

moldes envelhecidos, fazendo-o impossível de ser aceito por pessoas inteligentes 

(Hordern, 2004, 99). 

 

Seu método busca modernizar a teologia cristã, alegando que o mundo tem passado por mudanças 

radicais desde quando foram elaboradas as primeiras confissões de fé da cristandade. Repensar o 

cristianismo para que seja inteligível ao mundo contemporâneo. 

 

Independente da análise de cada um destes movimentos exemplificados (e outros), essas reações estão por 

toda a história, revelando uma tendência de incompatibilizar erudição com piedade. Ambos admitem a 

existência dos elementos necessários em seus opositores – os eruditos admitem que os espirituais possuem 

conhecimento; e os espirituais admitem que os eruditos possuem espiritualidade; porém, em proporção 

limitada e defeituosa, impossibilitando-os de experimentar o ideal. Para os tais eruditos o conhecimento do 

piedoso é superficial e arcaico; baseado em suas pressuposições, em extensão suficiente para alicerçar sua 

crença; e, por isso, inoperante para a produção de uma espiritualidade contundente e digna de crédito. Para 

os tais piedosos a fé do erudito é superficial e demasiadamente contemporânea; baseada em suas 

pressuposições, em extensão suficiente para sustentar sua espiritualidade; e, por isso, incapaz de conduzir a 

um conhecimento que produza uma fé contundente, e digna de crédito. 

 

E quanto mais se debruçam na tentativa de interpretar e diagnosticar o outro, mais o dilema os distancia. E o 

problema se agiganta para nós, quando percebemos a admissão deste dilema em nosso campo, ignorando sua 

incoerência formal e estrutural. Quando, por exemplo, se admite que o pastor acadêmico é discriminador do 

espiritual e adepto a racionalização devido à formalidade acadêmica. Ou, quando se admite que o pastor não 

acadêmico é preconceituoso para com o aumento do conhecimento e adepto a espiritualização devido à 

liberdade teórica na experiência da fé. 

 

2.2. Razões para essas compreensões. 

 

2.2.1. Formação inadequada.  

 

Uma formação aquém do mínimo aceitável para a construção do conhecimento e do caráter do líder.  
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Uma construção teórica deficiente engessa a progressão do conhecimento, e vicia o exercício 

interpretativo, escravizando-o a limitadas percepções. Assim como uma construção espiritual 

imprópria aos padrões das Escrituras tende a produzir religiosidade e não espiritualidade. 

 

Se entendermos que o conhecimento dos princípios divinos, revelado pelas Escrituras, e clareado 

pela teologia, deve redundar em vida a ser experimentada e testemunhada; então, torna-se 

fundamental uma formação mínima aceitável para a produção de bons cristãos, líderes e pastores. 

 

Uma formação acadêmica com ênfase na interpretação sociológica da teologia e das Escrituras 

desvirtua o conhecimento. O olhar humanizado é supervalorizado, rebaixando o olhar divino. Assim, 

a Bíblia deixa de ser o microscópio e passa a ser o objeto examinado. Este tipo de formação 

direciona o aluno a uma visão incorreta do que é erudição; e o torna preconceituoso para com a 

espiritualidade bíblica, fazendo-o identificar a piedade como conteúdo mítico. 

 

Por sua vez, uma formação acadêmica com ênfase na imposição denominacional tende a desvirtuar 

os valores; criando animosidade entre a busca do conhecimento e o viver da espiritualidade cristã. 

Como mencionei na introdução deste trabalho, a teologia não é inimiga da fé. O verdadeiro saber 

teológico produz piedade. E o que afasta da piedade não é o saber, mas o pecado de desprezar a 

autoridade das Escrituras, subordinando-a ao saber humano. 

 

2.2.2. Influência de seu meio. 

 

“Diga-me com quem andas e lhe direi quem és”. Nas Escrituras encontramos textos que fazem 

afirmação semelhante à deste ditado: “Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos 

insensatos se tornará mau” (Provérbios 13.20). 

 

Esta influência pode se dar através do centro de formação, como seminários, institutos, escolas, 

faculdades, universidades (como mostrado no ponto anterior). Ou, através do direcionamento de 

grupos diversos, como denominações, associações, grupos menores de igrejas, organizações 

paraeclesiásticas. Ou, mesmo, através de grupos de apoio, como ordens de pastores, ordens de 

professores, etc. 

 

Talvez, um bom exemplo dessa influência seja perceptível na história do crescimento das igrejas 

protestantes. Ao contrário do catolicismo romano que norteia seu crescimento pela manutenção das 

forças expoentes em um mesmo grupo, conduzindo a negociação e a assimilação (um sistema a ser 

criticado e combatido profundamente); os protestantes contemplam seu crescimento pela divisão das 

forças expoentes, conduzindo a ramificações. Assim, os grupos de dividem, formando novos grupos, 

devido à discordância em questões tidas como fundamentais, e, portanto, irreversíveis. 

 

Em meio aos segmentos torna-se mais fácil propagar tendências reducionistas. Muitos, por sua 

formação, ou companheirismo ministerial, ou comunhão eclesiástica assumem identificações e 

diagnósticos sem mesmo conhecer a fundo o alvo de suas avaliações. Simplesmente o assumem por 

ser comum em seu meio. Assim, se alguém anda com pastores que afirmam categoricamente, mesmo 

sem as devidas razões esclarecidas, que determinado pastor é liberal devido às instituições em que 

estudou; e, portanto, é um erudito incapaz de um viver piedoso aceitável ao Senhor; se sentirá 

motivado a assumir tal identificação, pela inclinação do convívio; e, até, pela desnecessária 

comprovação de sua posição em seu meio. Afinal, resistir pode implicar em questionamento; 

separação; e, talvez, em acusação de similaridade.  
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2.2.3. Referências ruins. 

 

Esta é uma das razões com mais presença na história eclesiástica. Os liberais servem como mal 

exemplo a todos que estudam teologia contemporânea. Para fugir do mau exemplo dos liberais e dos 

neo-ortodoxos, muitos questionam a necessidade de erudição (por identifica-la erroneamente, 

ligando-a a esses). Para os preocupados com a manutenção da saúde bíblico-teológica faz-se 

necessário abdicar da erudição, característica daqueles que se afastam da fé. Manter-se puro, sem 

contaminação mundana, vinda por meio da erudição, a fim de servir fielmente ao Senhor, é sinônimo 

de piedade. 

 

A referência negativa do clero nos séculos XIV e XV também serve como outro exemplo ruim, 

motivando à dicotomia. No final do Renascimento, a maioria dos bispos franceses era proveniente da 

nobreza, uma tendência exemplificada numa série de dioceses.  Esses clérigos, que raramente viviam 

em suas dioceses, consideravam suas responsabilidades espirituais e temporais apenas como uma 

fonte de renda pela qual não trabalhavam e que da qual se valiam para promover suas ambições 

políticas em outros lugares (McGrath, 2007, 21-42). O aumento da piedade e da consciência 

teológica nos meios leigos conduziu, inevitavelmente, a uma insatisfação cada vez maior com o 

papel atribuído ao clero no processo da salvação, e da direção eclesiástica. 

 

Ou mesmo referências atuais, como igrejas que em seu púlpito trocam o ensino bíblico por 

comentários de livros de autores diversos. Onde a autoajuda toma o lugar da proclamação do 

evangelho de Deus. Onde o objetivo da música é simplesmente o de produzir um ambiente 

espiritualizado. Ou, então, igrejas em que a pregação e o ensino coerente das Escrituras são 

negligenciados em função de uma espiritualidade rica nos símbolos que faz recordar da idolatria 

rejeitada por Deus; e, pragmática na arte da troca com Deus, em busca de seus interesses terrenos.  

 

Pessoas, grupos, igrejas, movimentos, denominações, podem servir de referência ruim para o 

assunto; cooperando para identificações indevidas, e preconceitos quanto às áreas. Assim, a 

identificação e a interpretação de erudição e piedade não são feitas a partir do ideal; mas, a partir de 

referências impróprias. 

 

3. Visão equilibrada – cooperação para o plano espiritual. 

 

Nesta seção almejamos compreender um pouco a visão que entendemos ser correta acerca da erudição e da 

piedade. Equilibrada por partir das Escrituras; comprovando-a através da história eclesiástica. 

 

3.1. Comprovação bíblica. 

 

No 2T encontramos referências à piedade como modo cristão de vida, em sintonia com o conhecimento 

aprofundado de Deus e de sua doutrina. Em 2 Pedro 3.11-12, este viver é descrito como ideal para quem 

lida com a expectativa da volta de Cristo, sabendo o juízo que há de acontecer. Este viver é possível pela 

capacitação divina a todos os seus; produzindo conhecimento completo em Cristo (2 Pedro 1.3ss). 

 

Já em 1 Timóteo 6.3, Paulo destaca a doutrina que é segundo a piedade; logo, aquilo que é consistente 

com a piedade, em contraste com os falsos ensinos. Paulo destaca, então, o outro lado da moeda, 

revelando que o pleno conhecimento da verdade se dá segundo a piedade (Tito 1.1). Tendo Cristo como 

referencial já que o mistério da piedade é a piedade encarnada e expressada por meio das verdades da fé 

relativas a Cristo (1 Timóteo 3.16). 
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A piedade é descrita como uma atitude pessoal para com Deus, sendo mais do que mera crença correta; 

mas, originando-se desta crença, como expressado em 2 Timóteo 3.5, onde a piedade formal é contrastada 

com a dotada do poder de Deus (semelhante a 2 Pedro 1.3). 

 

Por isso, Paulo exorta ao exercício da piedade que assegura qualidade e garantia de vida presente e futura 

(1 Timóteo 4.7-8; Tito 2.12-13). 

 

Assim, a erudição e a piedade devem estar em sintonia para produzir amadurecimento no viver, evitando 

a comum instabilidade dos que são meninos no conhecer; e, consequentemente, no viver (1 Coríntios 

2.12-16; Efésios 4.13-14). 

 

3.2. Exemplos bíblico e histórico. 

 

3.2.1. “Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para 

que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina” (1 Timóteo 

4.13ss).  

 

Paulo e sua insistente exortação ao esmero quanto à doutrina vivenciada, redundando em piedade. O 

próprio apóstolo é um exemplo da harmonia entre erudição e piedade. Como parte de sua formação 

aprendeu por cerca de seis anos com Gamaliel, neto do mestre supremo Hillel. Com ele aprendeu a 

dissecar um texto até revelar dezenas de possíveis significados. Aprendeu a debater no estilo 

pergunta-resposta, conhecido no mundo antigo como diatribe. Aprendeu a fazer exposição. Assim, 

excedeu a seus contemporâneos; ganhando status privilegiado (Pollock, 1989, 9-14).  

 

Após sua conversão fora a Arábia para aprender. Passou ali três anos aprofundando-se no 

conhecimento da fé que abraçara; preparando-se para o ministério da piedade (Pollock, 1989, 39). A 

partir de então, o erudito judeu, antes mergulhado na defesa de sua crença nacionalista; agora se 

dedicava ao conhecimento que produzia santidade. Algo de que não podia fugir; como compartilhara 

aos efésios: “um viver coerente com a vocação a que fostes chamados” (4.1). 

 

Paulo tornou-se referência de erudição e piedade para os seus contemporâneos, e para todos os 

cristãos, como nos dias atuais. Foi o principal autor do 1T; referência principal na maioria dos 

tópicos teológicos; e ainda modelo de mentor para os que almejam o ministério. 

 

3.2.2. “fides quaerens intellectum” (Fé em busca de compreensão).  

 

Agostinho foi um gênio. Permanece como autoridade intelectual devido ao desenvolvimento 

teológico e filosófico. Foi referência principal para os pensadores da Idade Média no que diz respeito 

a inúmeros tópicos, como a compreensão acerca da eternidade; e, sua teoria acerca do conhecimento, 

como iluminação divina. 

 

Sua preocupação quanto à formação ministerial pode ser observada através de seu trabalho como 

mentor, em que trabalhava certos valores. Dentre estes, destacarei dois. O primeiro, sua exigência à 

prática do celibato. Entendia que o celibato estava entre os melhores meios para se alcançar a vida 

perfeita, que incluía a santidade e integridade pessoal. A santidade era para ele inseparável do estado 

clerical (Smither, 2012, 182-184). 

 

Um segundo valor a ser destacado era o treinamento intelectual. Agostinho inspirou nos seus o 

sentimento da necessidade do desenvolvimento intelectual; visando o labor apologético, e a condição 
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transformadora e motivadora para um viver piedoso (Smither, 2012, 185-189). Dizia que a certeza 

dada pela luz divina é maior do que a que é dada pela luz da razão natural. 

 

Desafiava aos crentes a desenvolverem-se espiritualmente. E, segundo suas pregações, este 

crescimento era possível através de observar os bons e maus exemplos; como fruto da graça divina, 

operando no homem; pela obediência e aprofundamento no conhecimento das Escrituras; por meio 

de um estilo de vida ascético, valorizando a coletividade em detrimento da individualidade; por meio 

das tribulações; por manter a esperança na vida por vir, conduzindo à renúncia das coisas deste 

mundo. 

 

Para Agostinho, referência presente em toda a história eclesiástica, incluindo aos dias atuais, a 

erudição e a piedade são pilares para uma real e influente vida cristã. 

 

3.2.3. “A consciência é ou a maior amiga ou a pior inimiga neste mundo”.  

 

Os puritanos acreditavam que toda a vida é de Deus. O que os levou a combinar a piedade pessoal 

com uma visão cristã abrangente do mundo. Sua base residia na premissa de que a Bíblia é a 

referência absoluta da verdade (Ryken, 1992, 222-225). Assim, relacionavam sua fé ao todo da vida 

– família, educação, trabalho, política, economia e sociedade. Por isso dedicavam-se arduamente a 

leitura das Escrituras, oração, e meditação; mantendo-se ativos em sua vida profissional, entendendo-

a como vocação divina. 

 

Eles buscavam trilhar um equilíbrio entre mente e coração. De um lado encontramos os puritanos a 

dizer que “elevar as afeições sem informar à cabeça é um trabalho infrutífero, e serve para fazer 

zelo sem conhecimento”. De outro lado, Richard Baxter conduzia suas sessões de catecismo primeiro 

examinando a compreensão de seus alunos sobre a doutrina, e então, urgindo-lhes com veemência à 

afeição e à prática responsáveis (Ryken, 1992, 224). 

 

Na busca de clara certeza quanto à verdade divina em seu aspecto prático, não estavam interessados 

em um vago estado moral; queriam apreender a aplicação da verdade divina com a mesma precisão 

de sua revelação; por acreditar que Deus, precisamente, desvendou as Escrituras; e espera dos seus, 

uma correspondente precisão nas crenças e na conduta. Para os puritanos a piedade era, 

essencialmente, uma questão de consciência, visto que consistia em uma reação favorável à verdade 

evangélica conhecida. Essa reação deveria ser sensível, disciplinada, centrada na obtenção e 

preservação de uma boa consciência (Ryken 120-124). 

 

Este entendimento sobre a consciência refletia em seu estudo e pregação. John Owen afirmava que 

“se a Palavra não reside poderosamente em nós, então também não será transmitida poderosamente 

por nós” (Packer, 1996, 126). E isto pode ser observado em seus axiomas acerca da pregação: (1) A 

crença na primazia do intelecto, entendendo que toda a graça entra por meio do entendimento. (2) A 

crença na suprema importância da pregação, assumindo a entrega do sermão como o clímax litúrgico 

da adoração pública. (3) A crença no poder que as Escrituras possuem para dar vida. (4) A crença na 

soberania do Espírito Santo, aceitando a eficácia da pregação como tarefa divina. 

 

Assim, os puritanos assumiram o equilíbrio entre a importância da erudição e a necessidade da 

piedade, entendendo a interação cíclica existente. 

 

4. Implicações - Existem para ser harmonizadas. 

 

4.1. É possível existir piedade sem erudição, porém, limitadamente. 
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Piedade sem erudição pode se tornar uma piedade limitada em compreensão, motivação, e prática; 

correndo o sério risco de desvio no foco e nas intenções. 

 

A erudição teológica ajuda na orientação e no despertar à motivação para a leitura bíblica e de livros 

diversos como ferramentas para o aprendizado e prática espiritual. São esses homens estudiosos os 

responsáveis por facilitar a vida de muitas pessoas que não tem condições de estudar profunda e 

significativamente a Bíblia. 

 

Imagine em nosso tempo o preparo para a pregação e ensino das Escrituras, e demais atividades, como o 

discipulado e o aconselhamento sem as obras facilitadoras editadas.  

 

4.2. É impossível existir verdadeira erudição sem piedade. 

 

Erudição sem piedade torna-se expressão do pecado. Existe uma diferença entre respeitabilidade 

acadêmica ou erudita e integridade intelectual. Para um cristão, esta depende da aprovação de Deus e está 

arraigada na fidelidade à sua Palavra revelada. Isso nem sempre significa jogar conforme as regras das 

associações acadêmicas. 

 

4.3. A erudição deve redundar em piedade. 

 

Conforme vimos nos escritos de Paulo no 1T, o erudito teólogo deve ser o guardião da doutrina. O que 

significa ter profundidade nas Escrituras; assim, como, uma prontidão apologética para defender e incutir 

seus princípios em todo e qualquer momento. E, como resultado natural deste labor, deve encarnar a 

doutrina em sua vida. Deve manifestar coerência entre sua conduta e o ensino bíblico. A doutrina é a 

verbalização do que se crê. Viver a doutrina é viver o que se crê. 

 

4.4. A erudição deve prover para a piedade. 

 

Toda erudição teológica deve ter como alvo principal edificar os santos, combater os oponentes do 

evangelho e encorajar a igreja. O feito mais elevado que um erudito teólogo pode alcançar não é ser 

membro de alguma associação elitista, mas sim obter o conhecimento de que tem atuado para fortalecer a 

igreja e expandir o reino de Deus, por meio da igreja local. 

 

4.5. A piedade deve alimentar a erudição. 

 

Há muitos que só preparam a cabeça, mas não o coração. São cultos, mas vazios. São intelectuais, mas 

secos espiritualmente. Para produzir uma constante reforma espiritual há urgência de avivamento; que 

implica em quebrantamento; isto é, um assumir falência quanto ao propósito do viver e do ministrar, 

incluindo-se o estudar; visando a humilde dependência do Senhor. Como escreveu o apóstolo Paulo aos 

filipenses, é possível e necessário o desenvolvimento espiritual, porque Deus é quem efetua em nós tanto 

o querer como o realizar (2.12-13). 
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